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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΙΒΥβΥΝΤηχ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ολος μούσαν, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήδονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—·

ΑΡΑΜΠΗΣ.

Είδατε στόλους, είδατε κανόνια σάν καμάοαις, [Μακρυά άπό την Αίγυπτο, μακρυά άπό τό Νείλο
ποΰ ή κάθε σφαίρα τους μπορεί μϊά σφαίρα νά γκρεμίσγ; 'dJJ&jp Χίρ/ρ, μόνος έγώ στόν άδη θά σάς στειλω !.. 
Είδατε τελ εσίγοαφα, καπνούς, σφαγαϊς, άντάραις,

I

κι’ ό Νείλος άπό φραγκικό στρατό νά πλημμυρίσει ;
Είδατε πλοία απέραντα σημαιοστολισμένα,
σάν νά πετοΰν στην Αίγυπτο πουλιά χρωματισμένα ;

Έμπρός σ’ αύτά ό Άραμπής δέν γαίρνει τό κεφάλι, 
μά ξαπλωμένος στό σοφά πίνει τό ναργιλέ του. 
μία ιδέα ’φύτρωσε στά στήθη του μεγάλη 
καί μουρμουρίζει σιγανά μ’ αύτήνε τό γίαρέ του .... 
Κι’ όταν ρουφώντας τουμπεκί, ρουφάει τήν .τατρ/άα, 
πετιέται ορθός, καί γίνεται ψηλός σάν πυραμίδα !

Κ’ είδες θεριό που άξαφνα ταΐς άλυσσίδες σπάσφ, 
καί μέσ’ τούς δρόμους χύνεται μέ δόντια αίματωμβνα : 
αλλοίμονο, στά νύχια του εκείνον ποΰ βπαράσσει, 
ούτε τά μέλη του ύστερα δέν βρίσκουνε σχισμένα ! 
Τέτοιο θεριό άν εβλεπε τόν ’Αραμπή μπροστά του 
ανατριχίλα θ’ άνηωθε βαθυά στά κόκκαλα του.

Φεύγουνε ολοι φεύγουνε οί Φράγκοι τρομάσμένοι ! . . 
τοΰ κάκου οί προστάται των φωνάζουνε—Σταθήτε !
—Σικτίρ ! μουγκρίζ’ ό Άραμπής, κανείς εδώ δέν μένει, 
«ν θέτε μέσ* τό αίμά σας, ?·α»αοΐγ>, νά μήν πνιγήτε!

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1882

Εϊς τοΰ Άοάπη τή φωνή άνδρίεύουνε οί μαΰροι 
καί σάν κοράκια κοπαδίαΐς τριγύρω του πετάνε ! 
Καθείς σιμά στό γίγαντα ψυχή ζητάει ναΰρφ 
κι’ ολο τό άγριο βλέμμα του αχόρταγα κυττάνε ! 
Τρομάζει ή άνατολή, τά μάτια ή δύσις τρίβει 
νά ’δή, τί ό κατάμαυρος σωρός έκεΐνος κρύβει !

Έτσι θυμοΰμ’ έ'να πρωί έξύπνησ’ ό Σουλτάνος, 
καί στήν ’Ελλάδα έτυχε τά μάτια του νά ρίξη :
Άν ζή κανένας σήμερα παληός μας καπετάνος 
θά σάς ε’ιπή πώς μπόρεσε μία κραυγή νά πνίξγ, 
δταν, σάν άσπρο σύννεφο, σάν χιόνι, σάν ταντέλλα, 
είδε στά μαΰρά μας βουνά τήν άσπρη φουστανέλλα

Μά τί νά βέλγι ό Άραμπής μέ έκπληξι ρωτούνε ; 
θέλει νά ρίξν) τόν Τεφίκ, κι’ άλλο Κεδίβ νά στήση ; 
θέλει άπό τή χώρα του οί Φράγκοι νά μή ζοΰνε ; 
θέλει αύτός τήν Αίγυπτο μ-όνος νά κυβερνήσει ; 
θέλει νά διώξει τήν Τουρκία καί τήν Εύρώπ’ άκόμα ; 
Τί θέλει ό σκύλος ; έρωτά τοΰ καθενός τό στόμα.
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Βλέπω παλάτια γραφικά, αμάξια πτεροφόρα, 
βλέπω γεφύρία, στέμματα, αψίδες καί μουσεία, 
βλέπω σχολεία άμέτρητα σ’ οποία πατήσω χώρα, 
’Ακαδημίας καί ναούς, ρωλόγία και μνημεία ! 
βλέπω καπνό στή θάλασσα, βλέπω καπνό στους δρόμους, 
καί λέω πώς ή πρόοδος έχει φτερά στους ώμους ....

Μά όταν βλέπω σίδερο παντοΰ άνθρωποκτόνο, 
όταν καράβια τρέχουνε τόν κόσμο νά χαλάσουν, 
όταν τόν μαΰρο ό λευκός, τόν θέλη σκλάβο μόνο, 
όταν τόν άνθρωπο ζητούν νευρόσπαστο νά πλάσουν, 
δταν ή λευθερίά παντοΰ δέν ήμπορή νά μένη, 
α, τότε εξηγώ τή γή μέ σίδερα ζωσμένη ! . . .

’Ελευθερίά, ό Άραμπής, ελευθερίά γυρεύει ! . . .
’Εσείς, έσεΐς π’ ανάψατε στόν τόπο του τά φώτα, 
ποΰ τοδπατε πώς γιά νά ζή δέν πρέπει νά δουλεύη, 
έσεΐς μήν τρώτε τοΰ φτωχοί} φελλάχου τόν ιδρώτα ! . . 
Κι’ άν μέ κανόνχα σπέρνετε πολιτισμού αχτίδες, 
μή λησμονήτε πώς κι* αύτοί έχουνε πυραμίδες ! . .

Οί ’Ιταλοί έλευθερίά ζητήσανε μιά μέρα,
ελευθερίά έζήτησαν καί οί ’Αμερικανοί,

γι’ αύτή παλάτια τύραννα τινάζουν στόν άέρα,
γι’ αύτή τήν ϊδΐχ έσύραμε κ’ εμείς τό γιαταγάνι 1 . .
Μ’ άν ό καθείς τή λευθερίά ποθή σιμά του νάχη 
γιατί δέν θέτ’ ελεύθεροι νά ζήσουν κ’ οί φελλάχοι ;

Αϊ, μή σας μέλει ! οΐ κολοσσοί ποΰ σχίζουνε τόν πόντο, 
μ’ ένα ανεμοστρόβιλο τής λευθερίά; βουλιάζουν .... 
καί πριν άκόμη άκούσωμε τών κανονιών τό βοόντο 
στέκετ’ εμπρός σάν φάντασμα έκείνη, καί λουφάζουν ! . . 
Κάποτε ποΰ τήν κυνηγοΰν κρύβεται μέσ’ τά νέφη 
κι’ εύθύς μιά ζώνη πλουμιστή τόν ούρανό μας στέφει . . .

Τοΰ κακού νά τήν πιάσουνε ζητάνε οί κρουσάροι, 
τοΰ κάκου τής φορτόνουνε μέ σίδηρα τό σώμα, 
αύτή μέσα στή θάλασσα γεννάει τόν Κανάρη, 
κι άπ’ τό Βεζούβιο γεννά τά Γαριβάλδη άκόμα !
Κι’ όταν τά ϊδία τη; παιδιά άπ’ τή σκλαβιά λυτρώση, 
τρέχει μ'ακρυά, κι’ άλλους λαού; ζητά νά ξεσκλαβώσγι...

Κι’ ό Άραμπής ποΰ τρόμαζε τήν οικουμένη ολη, 
ίσως νά άώση έλευθερία στους αδελφούς του θέλει, 
ίσως γΐά αύτό σάν χάρτινοι τοΰ φαίνονται οι στόλοι, 
γιά αύτό τά τελεσίγραφα κατά διαβόλου στέλλει . . . 
Καί τώρα άν τόν κρεμάσουνε σά Γιοϋδα στό κατάρτι 
τόν Άραμπή θά πνίξουνε, μά οχι τόν χντχρτί) X . .

Dock.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Έρρίχθησαν τοΰ ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών διότι σιω
πά περί τών αιγυπτιακών. Καί όμως αί χθεσιναί Στοά 
καί JVi'a Έφημερίς έδημοσίευσαν έκ τοΰ υπουργείου τών 
’Εξωτερικών παραλαβοΰσαι ολην τήν περίεργον ιστορίαν 
τήν ποοηγηθεϊσαν τοΰ βομβαρδισμού. Καί μετά τόσης 

ενναιότητος έδόθησαν αί περίεργοι τηλεγοαφικαί et- 
ήσεις εις δημοσίευσιν, ώστε άπεκόπησαν άπό τής Ωρας 

καί έδωρήθησαν είς φανατικά όργανα τής άντιπολιτεύ- 
σεως. Δέν έγράφη ό’μως τίποτε καί περί τοΰ τί γίνον
ται τά πολεμικά μας; Περί αύτών εϊμεθα εντεταλμένοι 
ήμεϊς ΰπό τοΰ κ. πρωθυπουργού νά άναγγείλωμεν έίς τό 
κοινόν ό'τι τήν στιγμήν αύτήν άκριβώς τά πολεμικά μας 
Γεώργιος καί ' £.?./«< εΰρίσκονται είς τό έσωτερικόν τής 
Αίγύπτου, καταδιώκοντα κατά πόδας τόν ’Άραβη.

Ή πυρκαϊά τής Αλεξάνδρειάς, τό κυνηγητό τοΰ Άν- 
τιβασιλέως, αί άπειλαί κατά τοΰ Δερβίση, ή σφαγή τών 
Γάλλων, ή διαρπαγή τών Καταστημάτων, ή είς τό έσω
τερικόν ΰποχώρησις τοΰ Άραβή μεθ’ ολου τοΰ στρατού, 
ήξεύρετε διατί έγιναν ολα αύτά ; ’Ακούσατε τό 'EQrixbr 
Πνενμα: «Άς οψεται ό αίτιος τή; συμφοράς τούτων, ο- 
στις ανακαλεί σήμερον τά πολεμικά πλοϊα,άφοϋ έπετεύ- 
χθη ό σκοπός τής αποστολής των καί οί Έλληνες έπρο- 
στατεύθησαν καταστραφέντες». Ώστε ό Μέγας Αλέξαν
δρος τοΰ κ. Κρέμου κατέκαυσε τό έργον τών χειρών του 
—τήν Αλεξάνδρειαν !

Έγινε τόσος λόγος περί τών θαλασσίων Λουτρών τοΰ 
Δαμασκηνού κ’ έν τούτοις άνανεοΰνται άεννάως· περί δέ 
τής άηδοΰς συνήθειας τοΰ καθαρίζειν διά πηλού τάς κε
φαλάς ΰμών £ν Φαλήρφ ούτε λέζις.

Δέν πρόκειται μόνον περί τής άποτροπαίου αηδίας καί 
τής νευρικής ανατριχίλας τήν όποίαν αισθάνεσαι νά βλέ- 
πγ)ς ανθρώπους βρωμερούς, μή λουομένους κατ’ οίκον, νά 
πασαλείφωνται έκεϊ μέ τόν πηλόν, πλησίον σου, ύπό τήν 
μύτην σου, καί νά σέ κάνουν νά χάνγις δλην τήν ψυχολο
γικήν φαιδρότητα, τήν όποίαν πρέπει νά έχγις καθ’δλους 
τούς κανόνας τής ύγιείας,δταν μπαίνγς εί; τήν θάλασσαν.

Άλλά πρόκειται περί πραγματικής βρώμας ήτις σέ 
απειλεί, ήτις σέ κυνηγά, τήν όποίαν ενίοτε αναγκάζεσαι 
νά έμέσγις, διότι δλοι έκεϊ είς τήν παραλίαν κάμνουν 
αυτό τό εμετικόν κεφαλολούσιμο, μεταβάλλοντες τύ 
Φάληρον εί; ύγράν σάλαν κουρείου.

Έλπίζομεν δτι ό κ. Κατσίμπαλης 0’ άναγκάσγ, τόν 
κακοσυνειθισμένον εργολάβον τών Λουτρών νά χαταργή- 
ojj τόν η^λόν.

Περί τοΰ κ. Καββαδίου φιλόστοργος σκ έψις :
—Αύτός ποΰ ’βρίσκει τόσαις άψυχαις Άφροδίταις, δέν 

’μπορεί νά ’βρή καί καμμίά ζωντανή γιά τόν εαυτό του;

Τί φωναί ακούονται έν τοΐς ξενοδοχείο’.; τοΰ Φαλήρου 
δταν είναι πολύς κόσμος :

— Φέρε με καϋμένε μιά σούπα !

αδιάθετα, καί τώρα νοσηλεύονται ύπό τοΰ αστυνομικοί» 
ιατρού κ. Γούζαρη !

Αύτή ή έννάτη Μοΰσα τών 'Ο.ΐυμπίωτ, ή κ. Μιστρο- 
βάκη, μπορεί νά όνομασθή καί έννάτη Ψυχή, ώς έκ του 
ονόματος τοΰ πάτρωνος αύτής. Έζ ενός τών δωματίων 
του ακούεται ψάλλουσα ή έλληνική αύτή ψυχή τοΰ 
’Ρούϊ-Βλάς. Εύχόμεθα πνεύμα είς τόν λάρυγγά της, διότι 
βλακωδεστίρους λάρυγγας άπό τά ολυμπιακά μαζώματα 
δέν ήκουσα άκόμα.

ί
Άνεχώρησεν είς τήν φιλτάτην του Πόλον ό χαϊδεμέ

νος τών Πυλίων Λ>ί««»ς Μιαυρλθ};, τόν όποιον διά 
προώρου τοκετού και έκ πολλής άγάπης άνέδειξαν βουλευ
τήν των οί άγαθοί Πύλιοι, έπιθυμήσαντες νά άντιπρο- 
σωπευθώσιν ύπό νέου άνεπτυγμένου, προοδευτικού και 
τόσον φιλότιμου, θά μείνη μόνον 15 ήμέρας έκεϊ καί 
θά έπανέλθη, διότι καί έδώ τόν θέλομεν καί είναι καιρός 
πλέον νά τόν θελήσωμεν μιά γΐά πάντα. Μάς εννοεί καί 
τόν έννοοΰμεν.

Σήμερον άπό τής αριστοκρατικής όδοΰ Σταδίου θά πε- 
τάξη μέ βαρύτιμον τοαλέταν τοΰ συρμού, τό ·Ι»ελολο· 
γεχόν ΙΙαράμτι,μ,Χ τή; ’A’jp^ipZJoc, τά πρό μηνάς 
άγγελθέν. Συνειργάσθησαν είς τήν τοαλέταν του δλαι αί 
άρρενες μοδίστραι τοΰ καιρού, δλαι αί άδυναμίαι τών 
δύο φύλων τής πρωτευούση; καί θά πωληθή ώς τό ψυ- 
χαγωγικώτερον άναψυκτικόν. ΙΙάρτε το καί θά τά ξα- 
ναποΰμε.

Είνε τόσον διδακτικόν τό αστυνομικόν Δελτίον ! Μαν— 
θάνομεν καί οδούς τάς οποίας ούτε έμαντεύομ,εν ! Δηλαδή 
όάός '•Λγίας, ύύός Βραχείας, όόός Περισπωμένης, χ.ίπ.

_

Άνεχώρησεν είς τήν πατρίδα του Λεωνίδιον τής Σπάρ
της ό άγαπητός καί έκεϊ καί έδώ νέος κ. Μιχαήλ Χαδ- 
ζηπαναγιώτου, τόν όποιον προπέμπει τό Λίι) Χάνεσαι μέ 
θερμήν χειραψίαν.

Άνεχώρησεν είς Εύρώπην ό γυναικοφιλής έμπορος τής 
όδοΰ Έρμου κ. ’Ιωάννης Μομφεράτος διά νά φέρη δλα 
εκείνα τά ψιλά πράγματα, χωρίς τά όποια στιγμήν δέν 
δύναται νά ζήση ό θηλυκός κόσμος· άλλ’ ό κ. Μομφερ- 
ράτος είναι καί ό κατ’ έξοχήν αντιπρόσωπος τοΰ Μεγά
λου Βασιλείου, σημαιοφόρος τής Πρωτοχρονιάς, προμη- 
θεύων τά πλέον καραγκιόζικα άγιοβασιλειάτικα, μέ τά 
όποια άναστατόνει δλον τον παιδικόν πλανήτην καί άλλα 
πάλιν ποΰ ερωτεύονται μαζύ των εύτραφεΐς δεσποινίδες 
καί λέγουν: Ό άράπης τοΰ Μομφερράτου είναι δικός μου’ 
άς έχη κ’ εκατό φράγκα’ θά τόν πάρω- καί αί μ.ητέρες 
ύποχωροΰσιν, εύχαριστούμεναι μέ τόν άράπην, έκ φό
βου μήπως έάν δέν πάρουν τά παχουλά των θυγάτρια 
τόν άράπην, μπλέξουν μέ κανένα λευκόν.

Έν ΠχερχεεΚ πλήν τών Καπνοπωλείων τό φύλλον 
μας πωλείται καί είς τό αριστοκρατικόν κάτωθεν τοΰ 
Χρηματιστηρίου 14o\>p»St»v ^βμ,πέλήι·

— “Αχ ! ένα ποτήρι νερό.
— Νά χαργ,ς τή γυναϊκά σου, λίγο ρετσινάτο.
— Νά συχωρεθοΰν τά πεθαμένα σου, ντομάταις γε- 

μισταΐς.
— ’Αμάν, ένα νερό καί πέθανα.
— ^υχή τή; ψυχής μου, μιά άγγουροσαλάτα.
— Ν’ αγιάσουν τά κόκκαλα τοΰ πατέρα σου, μελιδζά- 

ναις αρνάκι.
Καί άλλοι γονυπετοΰν, άλλοι φιλούν χέρια, άλλοι 

κλαϊνε, άλλοι αναστενάζουν ώς βαθειά ερωτευμένοι μέ 
καμμίά μακαροναδα, καί δταν τελειώσουν τό φαγή τους, 
αναπνέουν δυνατά, ώς νά έχόοτασαν άπό κανένα μεγά
λον κίνδυνον.

Ώστε βλέπετε ή αγγλική εύγένεια ήτις συνοδεύει 
πάντοτε τήν πρός τόν ύπηρέτην καφενείου ή ξενοδοχείου 
έντολήν καί μέ τό κλασικόν please (άν εύαρεστήσθε), χά
νεται εις αύτό τό εύχολόγιον καί τάς παρακλήσεις τής 
Παναγίας τών έν Φαλήρω θαμώνων.

Μόνον όταν έλθη ή ώρα τής πληρωμής δπου κ’ έκεϊ 
βραδύνει ό ύπηρέτης νάλθγι νά πληρωθή, ό ’Ρωμγιός άλ- 
λάσσει ύφος :

— Γΐά νά σοΰ πώ, θάλθγις ή θά φύγω ;
Καί μερικοί φεύγουν, καί ονομάζεται τούτο ά.Ιά γα.Ι- 

Λιχά,

Τό Χανουμ-άχε έξεπετάχθη προχθές είς τόν πυκνόν 
κόσμον τόν φαληρικόν _μέ τήν στίλβυυσαν μεταξωτήν 
έσθήτα ώς νά έμεγάλωσεν κατά τέσσαρα έτη είς μίαν 
μόνην νύκτα, ύπό τήν μαγικήν επήρειαν τοΰ ηλεκτρικού 
Ήλιου συλληφθέντος στιγμιαίως τοΰ ξεπετάγματος αύ
τοϋ, οπερ τήν δεκαεξαέτιδα άπεκατέστησε διά μιάς 
ώριμον γυναίκα μέ δλον τόν πλαστικόν όγκον τρυφηλής 
σαρκός στενοχωρουμένης ύπό τό ένδυμα καί τήν ζέστην 
καί όρμώσης νά παραδειξη είς συναγωνισμόν τήν πάλ- 
λουσαν θεότητά της μέ τά πνέοντα πυκνόν άφρόν καμ 
πανίτου φαληρικά κύματα. Τί δυνάμεις χαλαστικάς καί 
τοΰ πλέον σιδηρού νευρικού συστήματος άνέδιδεν ή παι
δική εκείνη νεότης, έφ’ ής εξεκενώθησαν κάνιστρα μαγικά 
τής ήδονικωτέρας σαρκός καί τύποι μαλακής γλυπτικής, 
πλασάσης τήν ζύμην της είς μίγματα λευκών και ύπε- 
ρύθρων ρόδων, είς ά εχύθη ή θερμοτέρα πνοή Βεσουβίου, 
ώς φίλημα ερωτικού ηφαιστείου, διακλαδωθέν άμέσως 
μεθ’ όρμής καί τώρα μετά μανίας άναστρεφόμενον έκεϊ 
μέσα, άνήσυχον, άκοίμητον, ώς ’Ιουδαίος περιπλανώμε- 
νον. Καί έφ’ όλων αύτών όσμή γάλακτος παιδικής ά
θωότητος, γεννώσης κάτι κλίσεις επαναστατικά;, κάτι 
choking εικόνας, πρό τών όποιων δύνανται νά πέσουν ολα 
τά Μουσεία τής Ευρώπης νά προσκυνήσουν. Τό χανου- 
μάκι ί τό χανουμάκι ! Αύτά ήτο δλη ή προχθεσινή αλε
ξανδρινή παράστασις.

Είς πεντακισχιλίας δραχμάς άκριβώς μέ τά χίλια 
φράγκα, προσφοράν τοΰ Σιδηροδρόμου, άνήλθον αί ύπέρ 
τών προσφύγων τής Αλεξάνδρειάς εισπράξεις τής προ
χθεσινής έν Φαλήρω παραστάσεως. Υπάρχει και Sv μεΐον 
έξ εκατόν εισιτηρίων τά όποια θά διέθετεν ό κ. Δημαρ- 
χεύων άν τα διέθετε, άλλά δέν τά διέθεσε, κ’ έμειναν
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ΚΑΠΑΜΑ ΣΤΟ ΦΟΪΡΝΟ.

Φωτιά χαί οί Εγγλέζοι, φωτιά χαί οί Φελλάχοι, 
ό Άραμπή σηκόνει παντιέρα φανερά, 
καί ό Χαμίτ Σουλτάνος ώσάν χαμένα τάχει, 
δέν πρόσμενε ποτέ του αύτή τή συμφορά.
"Ολα τά όνειρά του κούφια καρύδια ’βγήκαν, 
χι* οί π’ό καλοί του φίλοι ’στά κρύα τόν άφήκαν.

Κ’’ ό Άραμπή άκόμη δέν σέ ψηφά, Χαμίτη· 
γΐά νά τόν καλοπ’άσης τό Μετζιιιε τοΰ στελλεις, 
όμως αύτός πολέμους μονάχος του κηρύττει, 
καί όλο κόντρα πάει σ’ έκεϊνα όπου θέλεις.
Κανένας π’ά καί σένα, Χαμίτ, δέν λογαριάζει, 
καί οΰτε τούς Φελλάχους το κράτος σου δέν «χιάζει.

Έσήμανε γ’ά σένα η ύστερη καμπάνα’ 
τό έβαλε ’στό πεϊσμα ό Γλάδστων νά σέ φάγη, 
καί σύρε ’στοΰ διαβόλου άν αγαπάς τή μάννα 
μέ τούς Κισλαραγάδες καί όλο τό σεράγι.
Τά σχέδια τοΰ Βίσμαοκ νά κάμνης έκεΐ πέρα 
καί έξω τοΰ Προφήτη νά βγάλης τήν παντιέρα.

Γίαγκίν ’στήν ’Αλεξάνδρα, σφαγή, καπνός καί σκόνη· 
βάλε φωτιά ’στά τόπια, καΰμένη Αραπιά’ 
σ’ έτρέλλανε έκεΐνο τό ’Αγγλικό κανόνι, 
καί μές ’τά σύνορά σου δέν θαύρης τόπο πιά.

Γίαγκίν ’στήν ’Αλεξάνδρα κΓ ηρωική φευγάλα, 
μά όπου πάς, σέ φθάνει τοΰ Σέύμουρ ή μπάλα.

’Εδώ κ’ έκεΐ σκορπχέται τής ’Αραπιάς τ’ άσκέρι, 
κΓ άτρόμητος ό Άγγλος 'στήν Αίγυπτο πηδά· 
ί ! τώρα τέλος πάντων τήν έβαλε ’στό χέρι, 
καί σαμπαί ό Γλάδστων ’στόν Βίσμαρκ τραγουδά. 
Δέν ήλθαν γίά φιγοΰρα οί Άγγλοι άνω κάτω . . . 
έβρόντησε κανόνι ; . . αντίο ντέλ πασσάτο !

’Ω νέε Ναπολέων, ώ Άραμπή μου Μπέη,
’στόν κόρφο σου δέν θέλω νά ήμαι οΰτε ψύλλος· 
καθείς ποΰ σέ γνωρίζει τή μοίρα σου άς κλαίη· 
όγρήγορα ’στούς δρόμους θά τραβηχθης σάν σκύλος. 
Άν φούσκωνες ώς τώρα μ’ όνείρατα μεγάλα, 
μά άπ* έδώ καί πέρα σέ καρτερεί κρεμάλα.

Σέ ’πήρε 'στό λαιμό του έκεΐνος ό Προφήτης, 
κΐ* έκίνησες τοΰ κόσμου τόν ένα κΓ άλλο πόλο . . . 
αύτά παθαίνει κάθε τρελλός Κομπογιανίτης, 
όπου ζητεί νά παίξη άνδρός μεγάλου ρόλο.
Άλλά σέ συγχωρούμε καί νά μάς συγχωρέσης . . . 
τόσα 0ΰμ2 προσμένουν ’στό πλάγι των νά πέσης.

Πετσόκοβε καθένα, ώ Σέϋμουρ, Άράπη, 
τόν Νείλο μ’ αίμα μαΰρο νά καταπλημμυρήσης· 
τόση γίά σένα, ’Άγγλε, αισθάνομαι άγάπη, 
ποΰ ήθελα κΓ έμένα νά βομβκρδοβολήσης.

Κυνήγα τούς Φελ.λάχους μέ μπόμπες καί μυδράλια, 
χαί στήνε πυραμίδες μ Άράπηδων κεφάλια.

’Στήν Αίγυπτο μάς ήλθαν οί φίλοι μας Εγγλέζοι’ 
έγκρέμισε μιά μπάλα τό κράτος τ’ Άραβή’ 
Λουκούλειο γ’ά όλους άπλόνεται Τραπέζι, 
καί ή Ελλάς θά πάρη χουρμάδες γΓ άμοιβή.
Λοιπόν ’στό πόδι ολοι, 'στην Αίγυπτο νά πάμε, 
καί καπαμά ’στό φούρνο τόν Άραβή νά φάμε.

Souris.

ΤΙ κομικοτραγικον
δράμα αύτό τό αιγυπτιακόν ! Είς άρχικυρίαρχος — ό 
Σουλτάνος — τοΰ οποίου ό άντιπρόσωπος σώζεται ίσως 
κολυμβών έπι αγγλικού πλοίου. Είς ύποκυρίαρχο;—ό άν- 
■τιβασιλεύς—τίς οίδε είς τί μετημφιεσμένοος δραπετεύει 
καί αύτός καί τίθεται ύπό τήν προστασίαν τοΰ Σέϋμουρ. 
Οί μισοί Αιγύπτιοι Μεγιστάνες μέ τόν άντιβασιλέα’ οί 
άλλοι μισοί μέ τόν Άραβήν. Αύτός καί ό στρατός φεύ- 
γοντες τάς άγγλικάς βόμβας τρέπονται πρός τό έσωτε- 
ρικόν ό Άραβή γίνεται άγνωστου διαμονής· όπισθεν 
αύτοΰ ύψοΰνται γλώσσαι πύρινοι, λείχουσαι πλατείας, 
μέγαρα, ox/Xiac, άνάκτορα, προξενεία. Εξωθεν τής 
Αλεξάνδρειάς ό Σέϋμουρ μέ τά θωρηκτά δεσπόζει τής 
πόλεως, άλλ’ όχι καί τής άνταοσίας. Ό βομβαρδισμός 
αρχίζει μέ έξακοσίους ναύτας καί στρατιώτας ! Καί άν 
έπανέλθη ό Άραβή μέ δεκακισχιλίους ; Καί άν έξεγείρη 
όλας τάς άγριας φυλάς; Έν τούτοις αί σχέσεις τής Γαλ

λίας, καί τής Αγγλίας είναι μέλι καί γάλα, άδιάφορον 
άν ή μία τρώγει τήν άλλην καί τρώγονται αί θύο μαζύ. 
Καί έπανερχόμεθα τώρα είς τό ζήτημα τής άποκαταστά
σεως τής τάξεως ύπό τ<>ΰ άντιβασιλέως μέ τούς ολίγους 
ιππείς τούς όποιους άφησεν ό Άραβή ! Έλησμονήσχμεν 
καί τήν ύπόσχεσίν τής Πύλης νά λύση τό ζήτημα είρη- 
νιχΰς! Ήμεΐς φρονοΰμεν ότι όλον αύτό τό δράμα είναι 
μία αιματηρά παντομίμα. Αιματηρά, διότι δυστυχώς τό 
πρόσωπον τοϋ πα.ίιάτπου, τοϋ τρώγοντος συνήθως ξύλο, 
τό διαδραματίζουν άθώοι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί πίπτον- 
τες ύπό τά λεμπούτια τών φελλάχων καί τάς μαχαίρας 
τών Βεδουΐνων. Κατά τά άλλα ή Αγγλία κοροϊδεύει 
τήν Γαλλίαν, ή Γαλλία τήν Αγγλίαν, αί δύο όμοΰ κο
ροϊδεύουν τήν Πύλην, ή Πύλη αύτάς, ό Βίσμαρκ όλους, 
ό Δερβίς κοροϊδεύει τόν Άραβή,ό Αραβη τόν Δερβίς, αύ
τός τον Κεδίβην καί ό Κεδίβης άν δέν παρεφρόνησεν 
έως τώρα, μόνον διά τοΰτο άξίζει νά μείνη άντιβασιλεύς. 
Άς ίδωμεν τίς θά είναι ό τελευταίος γελάσων ’

, «

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.

Είς τήν Τραπεζούπολιν τοΰ Γιαννοπούλου : ι
— Σοΰ έχω ένα διαβολοσυνάχι ! . . Τί κάνεις έσύ 

όταν είσαι συναχωμένος ; ;
— Έγώ, δταν είμαι συνοχομένος ; .... . ,πτερνί-

ζουμαι.
* *

Είς τό Διδασκαλεϊον διδάσκεται ή Πραγματογνωσία : 
Ό λόγος περί τοΰ Κόκορα.
— Καί είς τί μάς χρησιμεύει ό κόκορος, έρωτ£ ό δι

δάσκαλος;
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
(”13. άρ.θ 313)

— Έγώ, άνδρες Αθηναίοι καί Άθηναίδες, ώς άνήρ 
έλαβον γυναίκα ουσαν καί πρό τοΰ γάμου της τοιαύτη. 
Τήν ήγάπουν δίκην τοΰ έαυτοΰ μου. Πολλάκις δέ μοΰ 
έλεγε, άν έθεώρουν έγκλημα τό προπατορικόν τής Εΰας 
αμάρτημα. Έγώ δέ τής άπήντουν, ότι έπειδή ή Εΰα 
έγελάσθη ύπό τοΰ όφεως διαβόλου, δέν ήτο αμάρτημα, 
καθόσον δέν ήτο εκούσιον, άλλ’ ύπερακούσιον. Μοΰ είπε 
λοιπόν όρκισθεϊσα είς τήν τιμιότητά της, ότι ένας κά
ποιος τοΰρκος αξιωματικός τήν έγέλασε, χωρίς αύτή νά 
τό θέλη, απαράλλακτα ώς ή Εΰα. Δέν έκαμα τίποτε, 
είπε, παρά νά έμπέσω είς τό αμάρτημα τής προπροϋ- 
περκυρούλας σου Εΰας. Ναί τής άπήντησα :

— Άλλα ό Θεός τήν έβγαλε άπό τόν παράδεισο γυ
μνή καί τής έρριξε τά ροΰχα είς τόν δρόμο. Δέν τήν συ- 
χώρεσε, έπειδή ήτο άσυχώρετο τό πράγμα τό όποιον 
έκαμε.

— Αί τότε νά κχαης καί σύ τό ίδιον, έπειδή παρό
μοιον σοΰ συνέβη. Νά μέ βγάλης άπό τό σπίτι χωρίς 
ροΰχα, διότι άν δέν μέ βγάλης έχω σκοπόν νά φύγω. 
Καί μοΰφυγε. Άπό τότε κ' έγώ έπήρα τά μάτια μου καί 
έφυγα καί μέ βγάλαν τά μάτια μου έδώ, διά τήν σωτη
ρίαν τοΰ έθνους, διότι έχω άπόφασίν κατά βούλησιν νά 
διορισθώ άρχικαθηγητής τής ιατρικής είς τό Πανεπιστή- 
μιον.

— Καί έχεις Ντοκ, δίπλωμα, ήρώτησεν ό 'Ράλλης σο- 
βαρώς.

— Έχω τάς συνταγάς μου. Καί ιδού μερικαί; άπό 
καμπόσαις ποΰ εχω, ώς φέρων αύτάς άπάνω μου κατά 
συνέχειαν πάντοτε.

«θεραπεία κατά. τήε έρωτιχης χ.Ιωρώσεως τοΰ έρωτι- 
»κοδ πάθους τών εντέρων.

«Φαινόμενα μετά συμπτωμάτων: έντεροσωλήνος έμφρά- 
»ξεις έκ μιασματώδους αναπνοής έρωτικοϋ άέρος, προερ- 
«χομένου έκ κολλητικού φιλήματος. Έκχείλησις τοΰ αΐ-
• ματος ένεκα λόγου σφοδρών παλμών καρδιακών κτύπων 
«καί άλ.λων γεγονότων.

• Θεραπευτιχιι τάζις : Χάπια κατ’ ίδιον τρόπον κατα- 
»σκευασμένα έκ διαφόρων βοτάνων τοΰ είδους των. Μία 
•ούγγία άναπνευματικ,υΰ άέρος. Ένα δράμιον κατασκευα-
• σμένον πολυειδώς έν είδει εμπλάστρου θεραπευτικού.
• Ταΰτα πάντα νά λαμβάνωνται είς δόσεις έν διαλύσει».

Ώς αγριοκάτσικο άνεπήδησεν άμέσως ό Κώστας,όχι ά

’Ανατολίτης, άλλ’ ό σημερινός καί τότε ρήτωρ :
— Ντόκτωρ, έφώνησε μέ πνιγομένην φωνήν έκ τής

βίας,κύριε Ντόκτωρ, Ντοκτόρων, άπάντων Ντόκτωρ, Α
σκληπιέ τών Άσκληπιάδων, ’Ασκληπιέ τοΰ Ασκληπιού, 
Πύρλα τών ιατρών, έδώ, έκεΐ, παρακάτω, σ’ αύτό τό μέ
ρος, δεξιά, άριστερά, έν τψ μέσω, μεταξύ σώματος καί 
μή σώματος, κάπου, είς ένα μέρος, άκαταλόγιστον μέρος, 
αίθάνομαι κάτι άνέκφοαστα είς τήν ιατρικήν έπιστημο- 
νικότητα τής γλώσσης, τί μέ συμβουλεύει; νά κάμω ; 
Νά, πιάσε και τόν σφιγμόν μου, πιάσε, καί θά ίδής, ότι 
κτυπά άπό ολα τά μέρη, άπ’ όπου κι' άν πιάσης. 
Είνε, ίσως, Ντόκτωρ, καρδιοκτύπι άπό τήν ήμερα ποΰ 
έκρημνίσθηκα μέσα στή βαρέλα, άπό ένθουσιασμόν έθνι
κόν ένεκα.

— Έτσι αί ; Άν άληθεύη αύτό, Οά ’πή ότι είνε άλή 
θε'.α. Τρέχα, δέν επιδέχεται άναβολής, είνε κατεπεΐγον, 
τρέχα, πήγαινε στόν Όρφανίδη, οτόν Μακκά, στόν ’Αρε 
ταΐο, στόν Πρετεντέρ, στόν Τράϊμπερ, καί λοιπούς τσαρ· 
λατάνους, νά κάμουν διάγνωσιν τής νόσου τής άσθενείας 
σου, καί έπειτα δράμε τρεχούμενος πρό; έμέ γιά νά τούς 
αποδείξω, μετά τήν διάγνωσιν των, ότι είνε εναγείς ίκ· 
τροί, άνάπλεοι πάσης μεστής άμαθείας . . . Έπήγες ; 
Πολύ καλά, τάμ πο.ίυ xa.la, καθώς λέγουν οί γερμανοι 
«ας. Καί τί σοΰ είπαν ; Σοΰ είπαν οτι έχεις τήν νόσον 
ποΰ σοΰ είπα έγώ. Τό είςευρα . . . Τσαρλατάνοι ! Καί τι 
άλλο έχουν νά εΐποΰν παρά οσα λέγω έγώ; Ποιου βαθμοί

τφιγμοΰ σέ βρήκαν ; Όσων είπα κ’ έγώ. Τό είξευραν. Τό 
διέγνωσαν. Άλλά δέν έχει έτσι. Ό βαθμός τοΰ σφιγμοΰ 
σου είνε κατωτέρου βαθμού σφιγμοΰ, είνε σφιγμός σφιγ- 
κοΰ. Δέν είνε έτσι. Θέλεις ένα καθάρσιον άνωθεν καί ένα 
εύκοίλιον κάτωθεν. Ώστε νά σοΰρθουν κι’ άποπάνω κι 
άποκάτω, έπί τό έπισημότερον, είς τρόπον ποΰ νά μη 
κρατιέσε, πρός τιμήν τής επιστήμης ... Τί είπες πώς 
αισθάνεσαι;

— Κτυπήματα τής καρδιάς.
— Τό διέγνωσα. Είπες, δηλαδή διέγνωσα, ότι αγα

πάς συμπαθητικώς μίαν γυναίκα ; Αί ;
— Έτσι μοΰ φαίνεται.
— Δέν σοΰ φαίνεται τίποτε, τό γνωρίζεις, είνε τής 

άσθενείας. Είνε δπως ό θερμαζόμενος, ποΰ νομίζει πώς 
βλέπει κάτι τι και δέν βλέπει τίποτα . . . Καί άπό ποιον 
μέρος τής καρδιά; τήν άγαπάς; Άπό τό δεξιόν ή τό αρι
στερόν ;

— Κύριε Ντοκ, είπεν ό 'Ράλλης, τό αισθάνεται αύτό 
έν τώ μέσω.

— Δέν ’ρωτώ σέ. Σύ είσαι κράσεως άθυροστομικής, καί 
κρίμα τόν πατέρα ποΰ έχεις. Λέγε, κύριε άσθενή. Σοΰ 
πονεϊ ή καρδία ; θέλει γιατρικό νά γιάνη. Δεν σοΰ πονεΐ ; 
Πάλι πρέπει νά γιάνη νά μή σοΰ πόνεση. Πονεϊς, δεν 
πονεϊς, άσθενεΐς δέν άσθενεΐς, πρέπει νά πάρης γιατρικά 
διά νά γιάνης. Είσαι ύγειής καί δέν έπήρε; γιατρικό ;



-
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— Νά μάς φυλάγη τ$ίς όρνιθες, άπαντά ό μικρός;.
— Καϊ είς τί άλλο ;
— Νά μάς ξυπνά τό πρωί.
— Καϊ είς τί άλλο; επιμένει έρωτών ό αμείλικτος δι

δάσκαλος.
Ό δέ μαθητής μετ’ ανυπομονησίας καϊ ολίγου θυμοΰ:
— Νά πηδά^τ^ς όρνιθες, νά κάμνουν αυγά.

ΘΟΠΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛ.

Σάν νά μην έφθαναν, κυρία θοδωρογιαννοΰλα 
Τά σάλια σας μεσ’τη βουλή καϊ ή σουμάδα, 
Σάν νά μην έφθαν’ ή Πρωία ή σαχλοΰλα,
Κ’’ δλων τών Ήμετέρων ή Δημητραζχδζ 
Σάν νά μην έφθανεν ή τόση άχαμνότης, 
Μασκαρευθήκατε άκόμη ώς....7’οίθΓ^ς !

Αυτό σας τά μασκάρεμα Madame Γιαννοϋλα, 
Μοΰ ενθυμίζει—ανάποδα τόν Ά/ιλλέα' 
θυμούμαι έκεϊνος άπλωσε σέ μιά σακούλα 
ΙΙοΰ είχ’ ασπίδα, δόρυ καϊ περικεφαλαία. 
Τώρα καϊ σείς άν θέλατε άρματα πρώτης 
"Ας γίνουοθαν τοξόταινα, μά δχι Τοξότης.

Πρίτβ.

--------- ------------------

Η ΜΑΓΕΓΜΕΝΗ ΑΧΛΑΔΙΑ

Ό Νικόστρατος ήτο ευπατρίδης εξ Άργους, πόλεως 
αρχαιότατης τής Άργολίδος, όλιγώτερον ένδοξου σήμε
ρον διά τά πλούτη της παρ’ δσον άλλοτε διά τούς βα
σιλείς της. Ό ευπατρίδης ούτος φθάσας είς ηλικίαν ποο-

Εισαι ασθενής τότε, διότι δέν ουρείς νά πάρης γιατρικό.
Σκρίψιμους.

— Ζήτω τό έθνος ! Έπανεστάτή,σε τό Ναύπλιον, έ- 
φώτησε τήν στιγμήν έκείνην εισερχόμενος άσθμαίνων ό 
Δημήτριος Κουμουνδοΰρος.

Πάντες έμειναν κεχηνότες καϊ μόνη ή Μαριγούλα έ 
σχίσε ακαριαίως ένα φύλλο τοΰ κοκκίνου φουστανιού της 
βοήσασα:

—.Φίλοι, ιδού τό σημεϊον τής έπαναστάσεως, τό ρά- 
»ο; αυτό τό κόκκινο.

(Έ.ΐίΐχι συνέχεια)

Παλιάνθρωπος.

βεβηκυΐαν ήδη, ήθέλησε νά λάβη σύζυγον δπως τόν πε- 
ριποιηθή κατά τό γήράς του, καϊ ένυμφεύθη τήν Λυδίαν, 
εύγενή νεάνιδα, αξιέραστου, χαρίεσσαν, άλλά καϊ έ.ω- 
τότροπον. Έπειδή ήτο πλουσιώτατος, έδαπάνα πολλά. 
Τό κατέχον αύτόν πάθος ήτο τό κυνήγιον, καϊ είχε πολ
λούς θηρευτικούς κύνας, πολλά θηρευτικά πτηνά, καϊ 
πλείστους ύπηρέτας. Νεανίας τις ονομαζόμενος Πύρρος, 
ώραϊος, εύειδέστατος καϊ δεξιώτατος είς πάν ο,τι έπε- 
χείρει, ήτο ό προσφιλέστερος πάντων τών θεραπόντων 
του καϊ ό μάλλον έμπεπιστευμένος αύτοΰ. Ή σύζυγός 
του τόν ηγάπησε, άλλά τόσον περιπαθώς, ώστε μόνον 
όταν τόν έβλεπε ή τώ ώμίλει ήτο ευτυχής. Ό νεανίας 
είτε διότι δέν τό ένόησε διόλου, είτε διότι δέν ήθέλησε 
νά τό έννοήση, προσηνέχθη πρός αύτήν δπως πρότερον, 
δηλαδη μετά πολλής άδιαφορίας. Ή Λυδία έλυπήθη 
πολύ, καϊ μή δυναμένη πλέον νά καταστείλη τό πάθος 
της, αποφάσισε νά τό καταστήση γνωστόν πρός αύτόν. 
Μετεχειρίσθη πρός τούτο τήν θαλαμηπόλον της,όνομαζο- 
μένην Λούσκαν, πρός τήν οποίαν έτρεφε πολλή* αγάπη* 
καί έμπιστοσύνην.

— Κόρη μου, τή λέγει μίαν ήμέραν, αί εύεργεσίαι τάς 
όποίας έλαβες άπό έμέ, καϊ ή άφοσίωσις τήν οποίαν πάν
τοτε μοΰ έδειξες, μέ βεβαιόνουν περί τής εύπειθείας καϊ 
τής εχεμυθίας σου- άλλά, πρό πάντων, πρόσεξε νά μή 
είπης τίποτε είς κανένα άπό δσα Οά σοΰ έμπιστευθώ αύ
τήν τήν στιγμήν. Είμαι νέα, ύγιεστάτη, δπως βλέ
πεις’ εχω κάλλος καϊ πλούτον, καϊ δέν θά έπεθύμουν 
τίποτε πλέον,«ν ό σύζυγός μου είχε τήν ίδικήν μου ηλι
κίαν καϊ τάς ίδικάς μου ορέξεις. Μέ άλλους λόγους, δέν 
μέ ικανοποιεί δσον άφορά τό ή^ύτερον είς τάς γυναίκας 
άρθρον τοΰ γάμου, καϊ σοϊ όμολογώ δτι δέν είμαι διό
λου έχθρά πρός έμαυτήν, ώστε νά μή ζητήσω άλλαχοϋ 
εκείνο τό όποιον δέν ευρίσκω έν αύτώ. Ύπανδρευόμεθα 
οπώς άπολαύσωμεν τάς έρωτικάς ήδονάς, καϊ έγώ αύτάς 
άκριβώς έστερήθη*· Πρός ικανοποίησιν καϊ ταύτης ,»ου 
τής έπιθυμίας, έρριψα τό βλέμμα μου έπι τοΰ ΓΙύρρου, 
όπως αντικαταντήση κατά τούτο τόν σύζυγόν μου. Είνε 
τίμιος χαί πολύ αξιαγάπητος νέος, καί τόν έκρινα άξιώ- 
τερον τής εύνοίας ταύτης παρά πάντα άλλον Δέν θά σοϊ 
αποκρυψω οτι τό» άγαπώ έμμανώς, καϊ δτι νύκτα καϊ 
ήμέραν αύτόν συλλογίζομαι. Δέν είμποροΰμεν νά έξου- 
σιάσω^χν τή* καρδίαν μας’τήν ίδικήν μου δέ καρδίαν τήν 
εξουσιάζει έκεϊνος ολόκληρον, καϊ άν δέν κορέση μετ’ ο
λίγον τήν έπιθυμίαν μου, νομίζω δτι θ’ άποθάνω έκ λύ
πης. Λοιπόν, Λούσκα μου, άν ένδιαφέρεσαι διά τήν ή
συχίαν μου καϊ τήν ζωή* μου, γνωστοποίησε τφ,μέ οία- 
δήποτε μέτρα νομίσης καταλληλότερα, ποια είνε τά 
πρός αύτόν αίσθήματά του, καί προσπάθησον νά τον 
πείσης νά έρχεται νά μ’ εύρίσκη οσάκις ήθελες τόν πα— 
ρακαλέσει έκ μέρους μου.

Ή θαλαμηπόλος ύπεσχέθη σύνεσιν καϊ έχεμυθίαν είς 
τή* δέσποιναν της, καϊ δέν έβράδυνε νά έκτελέση τή* 
εντολή* αύτής. Τή* αύτή* ήμέραν, εύρεν εύκαιρίαν νά 
όμιλήση κατά μόνας πρός τόν Πύρρον, καϊ τω άνεκοίνωσε 
τάς διαθέσεις τή,ς Λυδίας οσον ήδύνατο εύγλωττότερον. 
Ό νεανίας, δστις πράγματι δέν ένόησε οτι ένέπνευσε τοι- 
οΰτο πάθος πρός τήν κυρίαν του, έξεπλάγη πολύ άπό 
τή* έξομολόγησιν φοβούμενος μή είνε παγίς τις δπως 
τόν δοκιμάσωσι, άπήντησεν άποτόμως:—Δέν είμπορώ νά 
πεισίώ δτι αύτό τό όποϊον μοΰ λέγεις είνε άληθές’ είνε 
αδύνατον ή κυρία νά σοϊ άνέθηκε τοιαύτη* εντολήν, έλ-

θέλη; νά τήν έ’χης έχθράν, καί νά εύρεθή; έπειτα πτω
χός, χωρίς νά δικαιούσαι νά παραπονήσαι κατ’ ούδενός 
άλλου είμή κατά σοΰ τοΰ ίδίου. Μοΰ έρχεται νά γελώ, 
μά τή* αλήθειαν, όταν σκέπτωμαι τάς μωράς ιδέας σου. 
Μήπως ήμεΐς οι ύπηρέται πρέπει νά δεικνύωμεν αβροφρο
σύνην, άφ’ ού δέν δεικνύουν οί κύριοί μας ; Ή διαγωγή 
σου εϊς αύτή* τή* περίστασιν τό πολύ,πολύ θά σοΰ συνε- 
χωρεΐτο άν είχες νά κάμης μέ τούς συγγενείς σου, τούς 
φίλους και τούς όμοιους σου· άλλά είνε ανάρμοστος οσον 
άφορά τούς κυρίους μας. Πρέπει νά τούς μεταχειριζώμεθα 
δπως μάς μεταχειρίζονται. Άν είχες σύ γυναίκα, κόρην, 
αδελφή*, ώραίαν καί ήρεσκεν εϊς τόν Νικόστρατον, νομί
ζεις δτι ούτος Οά ήσθάνετοτή* έλαχίστην τύψιν νά τήν 
/.εταχειρισθή δπως κορέση τον έρωτά του ; θά είσαι πολύ 
κουτός άν τό σκέπτεσαι’έσο βέβαιος,τούναντίον,δτι άν δέν 
έπετύγχανε τόν σκοπόν του διά τών παρακλήσεων, τών 
δώρων, τών ύποσχέσεων, καϊ δι’δλων τών μέσων τής πει- 
θοΰς, δέν θά έδυσκολεύετο νά καταφύγη καί είς τή* 
ϊίαν. Εδώ, ή περίστασις είνε έντελώς διαφορετική, καϊ 
εί»ε ύπέρ σοΰ. "Οχι μόνον δέν έζήτησε; νά ξεμυαλίσης 
τήν κυρίαν, άλλ’ έκείνη σέ προέλαβε, έκείνη ζητεί τόν 
έρωτά σου’ δχι μόνον δέν θά τής προξενήσης κακόν, άλλά 
dx τής άποδώσης τήν ζωήν' διότι τόσον δυνατόν είνε τό 
πρός σέ πάθος της, ώστε κινδυνεύει ν’ άποθάνη, άν δέν 
τό θεραπεύσης άμέσως. Μή* άπορρίπτης λοιπόν τόν έ- 
>ωτά της' άρνεΐσαι νά κάμης μίαν καλήν πράξιν, καί 
καταστρέφεις τή* ιδίαν ευτυχίαν.

Ό Πύρρος δστις είχε σκεφθή πολύ τάς πρώτα; προ
τάσεις τή; Λούσκας, καί είχε λάβει έκ προτέρων τήν ά- 
πόφασίν του τί θά εκαμνε άν έπαναλαμβάνοντο καϊ δευ
τέραν φοράν, άπήντησεν δτι ήτο διατεθειμένος νά πράξη 
ο,τι επιθυμεί αύτή, άρκεϊ μόνον νά πεισθή δτι ή Λυδία 
ένεργεϊ είλικρινώς. Δεν αμφιβάλλω, Λούσκα, είπε, δτι 
μοΰ λέγε·;, τή* αλήθειαν άλλά καθόσον έγνώρισα τόν 
χαρακτήρα τοΰ Nt'/.οστράτου, φοβούμαι μήπως ή*άγκασε 
τή* γυναίκα του νά ύποκριθη έρωτα πρός εμέ, όπως 
λάβη την εύκαιρίαν νά δοκιμάση τήν πρός αυτόν πίστιν 
μου. Είξεύρεις οτι εί; έμέ άνέθηκε τή* φροντίδα δλων του 
τών υποθέσεων' είξεύρεις προσέτι δτι είνε πολύ φιλύπο
πτος, λοιπό» δέν είνε δυνατόν νά έσχεδίασεν αυτα μετά 
τής κυρίας ; Δέν είμαι βέβαιος, άλλ ύπάρχει έν μέσον 
νά πεισθώ, καϊ παραδίδομαι τυφλώς ε’.ς τή* κυρίαν σου 
άν θέλη νά τό μεταχειρισθη. "Ας σκοτώση τόν ίέρακα 
τοΰ συζύγου της ένώπιόν του" άς άποσπάση καϊ άς μου 
δώση ένα θύσσανον τών τριχών τοΰ γενείου του' άς έκ- 
βάλλη ένα τών καλλίτερων του οδόντων'^ εύθύς άμα, εκ- 
τελέση αυτά τά τρία πράγματα, παραδίδομαι εις αυτή* 
άνευ τής ελάχιστης δυσπιστίας.

Οί δροι ούτοι έφάνησαν δυσεκτέλεστοι εις τή* Λουσκαν 
καί περισσότερον άκόμη si; τή* Λυδίαν. Εν τούτοις ό 
έρως, γόνιμος είς επινοήσεις καί τεχνάσματα, τ·^ έδωκε 
τό θάρρος νά έπιχειρήση τούς τρεϊς τούτους άθλους. Α- 
νεκοίνωσε λοιπόν εϊς τόν Πύρρον, ότι θά έκτελεση τους 
τρεις δρους, προσθέτουσα δτι, επειδή ένόμιζε τόν κύριόν 
του τόσον σοφόν καί τόσον ύποπτον, ήθελεν αυτή να τον 
άπατήση ενώπιον τών ιδίων του οφθαλμών καϊ να τον 
κάμη κατόπιν νά πιστεύση δτι δσα είδε ήσαν ψευδή-

Ό Πύρρος περιέμενεν ανυπομονώ; την έκτέλεσιν τη; 
ύποσχέσεως τής Λυδίας' ήτο περιεργότατος νά “δη πώς 
θά τά κατώρθου τά τρία έκεΐνα πράγματα. Εκείνη δέ 
δέν έβράδυνε νά ικανοποίηση τή* περιέργειάν του :

λά καϊ άν άκόμη κατά διαταγή* της μοί ώμίλεις, θά 
έπίστευον, δίχως νά διστάσω, δτι θέλει νά μέ περιπαίξη. 
Άλλως τε, καί άν ό πρός έμέ έρως της ήτο ειλικρινή:, 
έχω τόσας υποχρεώσεις πρός τόν κύριόν μου, ώστε δέν 
δύναμαι νά τώ προξενήσω τοιαύτη* ύβριν' λοιπόν, παΰ- 
σε, μή μοΰ δμιλής πλέον περί αύτοΰ τού πράγματος. Ή 
Λούσκα τω άπεκρίθη χωρίς νά έκπλαγή διά τή* σκλη
ρότητα τής άονήσεώς του : "Οσον καϊ άν δυσαρεστήσαι, 
αγαπητέ Πύρρε, έγώ θά σοΰ όμιλώ περί αύτοΰ τού πράγ
ματος, οσάκις ή κυρία μου μέ διατάξη. Σύ δέ κάμε ό',τι 
νομίσης κατάλληλον, άλλ* όμολογώ δτι σ’ ένόμιζα έξυ- 
πνότερον.

Ή Λυδία μαθοΰσα τήν άπάντησίν του κατελήφθη 
ύπό θανάσιμου λύπης. Έπεθύμει τόν θάνατον, τόσον τή* 
κατεβίβρωσκε- τό πρός τόν Πύρρον πάθος της. Έφοβεΐτο 
δτι δέν θά έπιτύχη τή* ικανοποίησιν τών φλογερών της 
πόθων. Έν τούτοις, μεθ’ ήμέρας τινάς, ώμίλησε καϊ 
πάλιν περί τοΰ έρωτός τη; πρός τή* θαλαμηπόλον της.

— Λούσκα, τή είπε, είξεύρεις οτι τό δένδρον δέν κό
πτεται μέ ένα κτύπημα' πρέπει νά κάμης άλλη* από
πειραν πρός τόν Πύρρον, οστις θέλει νά μείνη πιστός είς 
τόν κύριόν του, είς βάρος μου. Κατασκόπευσον τή* κα
τάλληλον στιγμή* *αί περίγραψέ τω τήν σφοδρότητα 
τοΰ έρωτός μου και τής λύπης μου. Ούτε είς έμέ συμ
φέρει ούτε είς σέ νά παραιτηθώμεν τοΰ σχεδίου μας’ δι
ότι εκτός τοΰ δτι διατρέχεις τόν κίνδυνον νά χάσης τή* 
κυρίαν σου, ό Πύορος φανταζόμενος δτι ήθ^λήσαμεν νά 
τό* περιπαίξωμεν, θά είνε δυσηρεστημένος καθ' ήμών, 
καί είμπορεΐ νά μάς παίξη κάνέν άσχημο* παιγν ίδι. Ό- 
μίλησέ του, λοιπόν, Λούσκα μου, καί προσπάθησε νά τόν 
πείσης.

Ή θαλαμηπόλος παρηγόρησε τήν δέσποινάν της, τη 
ένέπνευσεν έλπίδας, καϊ · τή ύπεσχέθη νά μεταχειρισθη 
πάν μέσον δπως νικήση πάν έμπόδιον. Δέν έβράδυνε νά 
συνάντηση τόν Πύρρον καϊ εύροΰσα αύτόν εύθυμότατον, 
έπωφελήθ*! τής ευκαιρίας ταύτης δπως τόν προσκαλέση 
κατά μόνας. Σοΰ ώμίλησα, πρό τινων ήμερών, τώ είπε, 
«ερϊ τοΰ πάθους τό όποιον ή*αψες είς τή* καρδίαν τής 
κυρίας' έρχομαι νά σοΰ δώσω άλλας διαβεβαιώσεις καϊ 
νά' σοΰ είπώ δτι άν έπιμείνης είς τήν γελοία* αδιαφορίαν 
σου. θά μέμφεσαι τον εαυτόν σου μίαν ήμέραν δτι τήν 
έθανάτωσες. Μή* είσαι πλέον αναίσθητος είς τή* λύπη* 
της' σ’ έξορκίζω είς τή* άφοσίωσιν τή* οποίαν έχω πρός 
τή* κυρία* μου καί εϊς έκείνη* τήν δποίαν έχω πρός σέ. 
Συλλογίσου όποίαν περιφρονεΐς. Ποία δόξα, ποία τιμή 
διά σέ ν’ άγαπάσαι άπό μίαν κυρίαν τοιαύτης καταγω-

Ϊής καί τοιαύτης κοινωνικής τάξεως ! Σκέψου καϊ δέν θά 
ραδύνης νά μεταβαλλης γνώμην, θά είσαι βλάξ, ηλί
θιος, άν δέν έπωφεληθή; τής εύκαιρίας ταύτης. Λάβε ύπ' 

•ψιν δτι ή τύχη σοϊ παρέχει διπλήν τή* εύνοιάν τη; 
έκτος τοΰ έρωτος τής ώραίας κυρίας μας, σοΰ παρέχει 
έπίση; καϊ πλούτο*.Διότι άν συγκατανεύσης είς τή* έπι
θυμίαν τη;, θ’ άποδιώξης διά παντός μακράν σου τή* 
πτωχείαν. Φαντάσου τί δύναταί νά ευχαρίστηση μίαν 
καρδίαν φιλόδοξο*, καϊ θά τό έπιτύχης δι’ αύτή;· Ό
πλα, ‘ίπποι, ένδυμασίαι, κοσμήματα, χρήματα, τίποτε 
δέν θά σοΰ λείψη. Στοχάσου καλά τί σοΰ λέγω’ συλλο- 

' γίσου πρό πάντων δτι ή τύχη έγκαταλείπει έπϊ πολύν 
καιρόν, ένίοτε δέ καϊ αιωνίως, έκείνους οί όποιοι άποδιώ- 
κουν τή* εύνοιαν αύτής. Σήμερον παρουσιάζεται εϊς σέ 
μ.έ ανοικτάς χεϊρας’ μή* άποσύρης τάς ίδικάς σου, άν δέν



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Μίαν -«[χέραν καθ’ ήν ό Νικόστρατος είχε συνδαιτυμό
νας αύτοϋ πολλούς φίλου; του εύπατρίδας, ή Λυδία, με
γαλοπρεπές ένδεδυμένη, είσήλθε μετά τό γεύμα εις την 
αίθουσαν, έλαβεν άπό τίνος παρακειμένου δωματίου τόν 
ΐέρακα ον ό σύζυγός της ύπερηγάπα, καί τοϋ έστραγγά- 
λισε τόν λαιμόν ενώπιον τού ΓΙύρρου καί πάσης της όμη- 
γύρεως. «Τί έκαμες γυναίκα μου ί» άναφωνεΐ άμέσως ό 
Νικόστρατος. Αύτη δέν τφ αποκρίνεται- άλλ’ άποτα- 
θεϊσα πρός τούς εύπατριδας : «Κύριοι, τοΐς λέγει, καί 
βασιλεύς άκόμη άν μέ προσέβαλλε, θά τόν έξεδικούμην 
διατί λοιπόν θά έφοβούμην νά εκδικηθώ ένα ίέοακα ; τό 
πτηνόν αύτά μοΰ έπροξένησε περισσοτέραν δυστυχίαν 
παρ’ δσον δύνασθε νά φαντασθήτε· συχνάκις, πολύ συ- 
χνάκις, μοί ύπέκλεψε τήν παρουσίαν τού συζύγου μου. 
Σχεδόν καθ’ ημέραν, πρό τής άνατολ.ής τοϋ ήλιου, ό κύ
ριος πηγαίνει είς τό κυνήγιον μέ τόν ίέρακά του, καί 
μέ άφίνει είς τήν κλίνην κατάμονου. Πρό πολλοϋ έσκό- 
πευα νά έξολοθρεύσω τόν δολοφόνον αύτόν τοϋ συζυγικού 
έρωτος- άλλ' ένόμισα πρέπον νά άναμείνω περίστασιν 
κατάλληλον δπως είνε αύτη- ηθελον νά έχω μάρτυρας 
δυναμένους νά κρίνωσι άν άδίκως έθυσίασα τό πτηνόν 
τοϋτο είς τήν δικαίαν άγανάκτησίν μου. Οί φίλοι τοϋ 
Νικοστράτου πεισθέντες δτι ή σύζυγός του πράγματι έκ 
μόνον καθαράς άγάπης πρός αύτόν παρωρμήθη είς τήν 
πράξιν ταύτην, ηρχισαν νά γελούν καί στραφέντες πρός 
τόν φίλον των δστις έφαίνετο δύσθυμος : Προτιμάς Sv 
πτηνόν άπό τήν κυρίαν, τφ είπον, σκέπτεσαι καλά ; Έ- 
•καμε πολύ καλά καί άπηλλάγη τοιούτου αντιζήλου. 
Όταν δ ή κυρία έπέστρεψεν είς τόν θάλαμόν της, οί 
αστεϊσμοί των ελαβον μεγαλειτρρας διαστάσεις καί ό 
Νικόστρατος συνελθών άνεπαισθήτως έκ τής λύπης του, 
έγέλασε καί αύτός, δπως οί άλλοι, διά τήν τόσον παρά
δοξον αύτήν έκδίκησιν. Ό Πύ:ρος, δστις παρέστη μάρ- 

t τυς τής σκηνής, έχάρη πολύ διά τήν άρχήν ταύτην ήτις 
τφ παρείχε τόσον ώραίας έλπίδας. *0 θεός νά δώση. 
είπε καθ’ εαυτόν, δλα νά έξακολουθήσουν έτσι !

Μετά τινας ήμέρας, ή Λυδία άστειευομένη μέ τόν σύ
ζυγόν της, δστις ήτον εύθυμος, ένόμισεν δτι έπρεπε νά 
έπωφεληθή τής εύκαιρίας πρός έκτέλεσιν τού δευτέοου 
άθλου. ’Επί τούτφ, τόν έθώπευσε, τόν έλαβεν άπό τό 
-γενειον, καί λυγωμένη άπό τούς γέλωτας τού αποσπά 
ένα θυσσανον τριχών. ’Επειδή δ’ε'ίλκυσε τάς τρίχας μετά 
-τίνος σφ.δρότητος δπως μή άποτύχγ τού σκοπού της, 
«ννοεΐται δτι ό Νικόστρατος έπόνεσε.

— Συλλογίζεσαι τί κάμνεις, κυρία, τή είπε όργίλως. 
— θεέ μου, τί άσχημος πού είσαι, δταν θυμόνρς ; ά

πήντησεν αύτη ατάραχος καί ώς τρελλή γελώσα. Πρέπει 
νά δυσικρεστηθής διά πέντε ή “ξ τρίχας ποϋ σοϋ έβγαλα; 
Αν ήσθανθης δ,τι ήσθάνθην έγώ πρό ολίγου όταν μ’έσυρες 

«πό τάς πλεξίδας, δέν θά έδείκνυες τόσην εύαισθησίαν 
τόρα. Εντείνουσα δ’ ούτω τήν είρωνίαν άπό λέξεως είς 
λέξ tv, έφύλαξε τόν θύσανον τών τριχών καί τόν έπεμψεν 
«ύθημερόν πρός τόν Πύρρον.

f Έπεται τό τ/λος. J

Μαργιόλης
(Εκ τών διηγημάτων τοΟ ΒΟΚΚΑΚΙΟϊ).

ΧΑΡΤΟίΙΩΛΕΙ·Ν ΙΗΛΠί ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
(Έπί τής Όδοΰ Έρμ,οΰ'.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ, 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΗΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΚΟΜΨΌ'ΠΙΧ—ΚΑΑΑΙΓΕΧΝΚ—ΠΟΙΚΙΛΗ ΧΧ1ΙΜ ιΤΩΧ— 

ΣΓΜΠΑ8ΠHhQTATA ΧΡΩΜΑΤΑ.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΟΓ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ’ ΣΙΡΛΡΟΧΑΡΤΟΥ' JOB

(Χονδρ&χώ; χαί λιανιχώ;).

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
τών εμπορικών καταστίχων τοΰ «χγκοσμ,ίου 

ύπολήψεως εργοστασίου Etller et. Itrielie.-

ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΣΑ

Πχρά. τήν πλατείαν τοΰ Αγίου Λίεκολάου

ΝΕΟΣΥ’ΣΤΑΤΟΝ.—Έν Λαμπρότατο» μεγάρφ.—Πο
λυτέλεια πρωτευουσιάνικη.—Διά ξένους οχι καλλίτερον-1 
—Κυρίως διά ταξείδια ύγείας καί διασκεδάσεως.-—Ψά
ρια πάντοτε τής ώρας.—’Αστακοί, θαλασσινά, τά περί
φημα θαλασσινά τής Χαλκίδος.—Καθαριότης καί άνά- 
παυσις είς τά δωμάτια άξία Μπέηδων.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

δΓ δλην τήν‘Ελλάδα, τό ε* Αίρφιος. ’Απεδείχθη 
δτι ζωντανεύει καί τάς πλέον μαραμμένας παρειάς.—Έκ 
τού νερού αύτού. βλαστάνουν ρόδα ύγείας.

Οε εές Χαλκίδα μκταβαίνοντβς χχτ* ιύθ<2α* 
•ές το ξενοδοχείο* τοΟ 4»άαα.


